SETMANA

primària

“Sabem que les coses poden canviar”
Dilluns 17
OPORTUNITATS PER GENERAR UN CANVI
El Papa Francesc ens crida a participar
https://youtu.be/YeVKfOSPz5s
La Setmana Laudato Si '2021 és un moment per reﬂexionar
sobre el que la pandèmia del COVID-19 ens ha ensenyat i
preparar el futur amb esperança.

Dimarts 18
LAUDATO SI’ i EDUCACIÓ
Decàleg verd
https://youtu.be/1qTcY-cC53Q
Hem d'aprendre a mirar al nostre voltant per ser més conscients del que
passa al món, i així poder ser persones més solidàries: cuidant les petites
accions del nostre dia a dia, introduint petits canvis que ens fan estar més
atents al que ens envolta, gaudint en contemplar la varietat d'éssers vius
de la nostra naturalesa. Tot això ens porta a ser responsables i voler
comprometre's amb la cura de l'entorn i animar a les nostres famílies i
amistats a fer-ho
Anem a marcar-nos un compromís, un propòsit
comú. No et quedis immòbil, és el moment
d'actuar!
Materials
https://www.enlazateporlajusticia.org/ca/decaleg-infantil/

Dimecres 19
ENERGIA i COMBUSTIBLES FÒSSILS
https://youtu.be/2jcAOquGbT8
La contaminació que ens envolta ens impedeix gaudir de les nostres ciutats,
respirar aire net o ﬁns i tot córrer pel carrer.
Acabar amb els combustibles fòssils comportaria importants beneﬁcis
sanitaris i econòmics, no només per protegir la nostra salut, sinó també per
frenar el canvi climàtic. I les solucions existents són cada vegada més
nombroses i assequibles.

Dijous 20
SEMBRANT ESPERANÇA PER AL
PLANETA
Pregària per la cura de la creació
https://drive.google.com/ﬁle/d/1jDjD-mzP
OJuARvLtCt-7RYtEpuDOamUS/view
Ens unim en pregària per celebrar la
Setmana Laudato Si '.

Divendres 21
El desaﬁament urgent de
protegir la nostra casa
comuna inclou la
preocupació d'unir tota la
família humana a la recerca
d'un desenvolupament
sostenible i integral, ja que
sabem que les coses poden
canviar " (LS 13).

DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER LA NOSTRA CASA
COMUNA
Caminada pel centre de la teva localitat/o
pel pati de l’escola
Podem caminar cantant, fent soroll, portar cartells
amb consignes per una recuperació justa i
sostenible i moltes coses més. Posa a treballar la
imaginació i no t'oblidis de mantenir la distància de
seguretat (al menys 1 metre entre cada participant).
Hem de donar sempre exemple.

